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 سٗارج رئ٘ض الجاهعح

وان اىٍٞك نئًٞ ظاٍؼح اىَ٘طو االٌرال اىكمر٘ن آتٜ ٌؼٞك اىكٝ٘ٓ ظٜ ميٞح اىطة 

اىثٞطهٛ ٗؼضه ظاّة ٍِ ٍْاقشح طاىة اىَاظٍرٞه ٍؽَك ػىٝى اىقاضٜ ٗاىرٜ 

ماّد تؤشهاف االٌرال اىكمر٘نج اّرظان نؼٌٞ اىنْاّٜ ، ٗقك اػهب اىٍٞك نئًٞ 

 . اىعاٍؼح ػِ ٌهٗنٓ ىىٝانج اىنيٞح
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 تدء االهرحاًاخ الفصل٘ح

 )الكْرطاخ(

االٍرؽاّاخ اىْٖائٞح ىين٘ني االٗه ىطيثةح اىٍةْةح   7/1/0102ظهخ  ًٝ٘  اىصالشاء اىَظاقف   

ٗقك قاٍد اىٍٞكج ػةَةٞةك مةيةٞةح اىؽاىٞح ّظاً اىن٘نٌاخ ألٗه ٍهج االٗىٚ ٗاىمٛ اذثغ تكناٌرٌٖ 

اىطة اىثٞطهٛ األٌرال اىكمر٘نج اّرظان نؼٌٞ اىنْاّٜ ٝهافقٖةا اىٍةٞةك ٍةؼةاُٗ ػةَةٞةك اىةنةيةٞةح 

ىيشؤُٗ اىؼيَٞح ٗاىطيثح  اىكمر٘ن اٌاٍح اتهإٌٞ ػةىاٗٛ تةؼةكج وٝةاناخ ذة ةقةكٝةح اىةٚ قةاػةاخ 

 االٍرؽاُ ىالطالع ػيٚ ٌٞه االٍرؽاّاخ .
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 زيارة تفقدية

وانخ اىٍٞكج ػَٞك اىنيٞح االٌرال اىكمر٘نج اّرظان نؼٌٞ اىنْاّٜ ٝهافقٖا اىٍةٞةك ٍةؼةاُٗ اىةؼةَةٞةك 

ىيشؤُٗ االقانٝح اىكمر٘ن ظافه ٍؽَك ػىٝى ، اىقاػاخ اىكناٌٞح ٗاىَفرثةهاخ فةٜ اىةنةيةٞةح اىةرةٜ 

 .ذشٖك ػَيٞاخ اػَان ٗطٞاّح ىيرؤمك ٍِ ظ٘قج اىؼَو ٗاتكاء اىَالؼظاخ
  

 مشاركة عممية

شانمد اىٍٞكج ػَٞةك اىةنةيةٞةح االٌةرةال اىةكمةرة٘نج 

اّرظان نؼٌٞ اىنْاّٜ فٜ اىَؤذَه اىٍْ٘ٛ اىهاتةغ 

 –ىرَْٞح ٗذط٘ٝه اىعاٍ٘ي ٗاىمٛ ػقك فٜ تةدةكاق 

0   017    /0 ٗوانج اىةةةةةىناػةةةةةح تةةةةةرةةةةةانٝةةةةةؿ

ٗلىل تثؽس ػيَٜ ًٌٍ٘٘ ) اىةَةٍةثةثةاخ   7/10

اىط ٞةيةٞةح ٟفةاخ اىةهئةح ىةيةعةاٍة٘ي فةٜ ٍةْةطةقةح 

اىَ٘طو ( . ػيَا تؤُ اىثؽس ٕ٘ ظىء ٍِ نٌاىةح 

اىَاظٍرٞه ىيطاىة ٍؽَك ػىٝى ٍةؽةَةك اىةقةاضةٜ 

 ٗاىمٛ ذشهف ػيٞٔ اىٍٞكج ػَٞك اىنيٞح.
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شانمد اىٍٞكج ػَٞك ميٞح اىطة اىثٞطهٛ أ.ق. اّرظان نؼٌٞ اىنْاّٜ فٜ االؼةرة ةاىةٞةح اىةَةهمةىٝةح 

اىرٜ اقاٍرٖا ظاٍؼح اىَ٘طو ىَْاٌثح لمهٙ ٍ٘ىك ـٞه األّاً اىْثٜ ٍؽَك طيٚ هللا ػيٞٔ ٌٗيٌ فةٜ 

ؼضهٕا األٌرال اىكمةرة٘ن أتةٜ ٌةؼةٞةك اىةكٝة٘ٓ  /07/1    01  /1اىَْركٙ اىؼيَٜ ٗاالقتٜ ترانٝؿ 

ظٜ نئًٞ اىعاٍؼح ٗاىكمر٘ن ّىان ٍعٞك قثغ ٍٍاػك نئًٞ اىعاٍؼح ىةيةشةؤُٗ اىةؼةيةَةٞةح ٗػةَةكاء 

افررػ االؼر اىٞح اىٍٞك نئًٞ اىعاٍؼح تنيَح، مَا اشرَو ٍْٖاض االؼر ةاىةٞةح ػةيةٚ ميٞاخ اىعاٍؼح ٗ

   .ٍ٘شؽاخ ٗاّاشٞك فٜ ظاله اىَ٘ىك اىْث٘ٛ اىشهٝف

 احتفالية المولد النبوي

 

 تهنئة

ذقكٍد ػَٞةك مةيةٞةح اىةطةة اىةثةٞةطةهٛ االٌةرةال 

تةاىةرةٖةاّةٜ اًترتصتار ر ت٘تن التكتٌتاًتٖ اىكمرة٘نج 

ػةَةٞةك طتَ  ظتي طتَ ٗاىرثهٝناخ اىٚ اىكمر٘ن 

ميٞح طة ّْٞ٘ٙ 0 ظاٍةؼةح اىةَة٘طةو تةَةْةاٌةثةح 

 ذٍَْٔ ٍْظة ػَٞك اىنيٞح.
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فٜ ميةٞةرةْةا     اـرظاص )اٍهاع تٞطهٝح(هحود عشٗش هحود    ظهخ ٍْاقشح طاىة اىَاظٍرٞه-

فٜ نٌاىرٔ اىٌٍَ٘٘ح )قناٌح ٍهضٞةح ٗمةٞةَةٞةائةٞةح ٍّةعةٞةح  7/1/01012ًٝ٘ اىفًَٞ اىَ٘افق 

التدتترتْر ٟفاخ اىهئح فٜ اىعاٍ٘ي فٜ ٍْطقح اىَ٘طو  (، ٗذؤى د ىعْةح اىةَةْةاقشةح ٍةِ اىٍةاقج 

ّالتدتترتْرج ميٞح اىطة اىثٞطهٛ 0 ظاٍؼح اىَة٘طةو ( نئةٞةٍةا ،    –)اٌرال هشا ن ٗاط٘ي العطار 

ّالدترْر  ميٞح اىطة اىثٞطهٛ 0 ظاٍؼح اىَ٘طو( ػض٘ا ، -) اٌرال ٍٍاػك ٌُاء خل٘ل اطواع٘ل 

ّالتدتترتْرج    ميٞح اىطة اىثٞطهٛ 0 ظاٍؼح قٕ٘ك( ػض٘ا ، -) اٌرال ٍٍاػك هِدٕ علٖ عثدهللا 

ميٞح اىطة اىثٞطهٛ 0 ظاٍؼح اىَ٘طةو( ػضة٘ا  ٍٗشةهفةا، مةَةا  -) اٌرال اًرصار ر ٘ن الكٌاًٖ 

نئًٞ ظاٍؼح اىةَة٘طةو ٗػةكق اتٖ طع٘د الدٍْٗ جٖ ؼضه ظاّة ٍِ اىَْاقشح  االٌرال اىكمر٘ن 

 .ّٖائٜ ظٞكذقكٝه  ٍِ اىؽض٘ن اىنهاً ٗتؼك ٍْاقشح ٍٍر ٞضح ٍْػ اىطاىة 

 مناقشة رسائل جامعية
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اـةرةظةاص )اىةرةشةفةٞةظةاخ  ضحٔ قت٘تض  تاهتد  توت٘تد ذقهٝه طاىثح اىكتيً٘ اىؼاىٜ  ظهخ ٍْاقشح 

ذشتيت٘تع تتعتف التطتفت٘تلت٘تاخ ٗاىةَةٌ٘ةً٘ )/7/1001700اىَهضٞح اىثٞطهٝح( ًٝ٘ االشِْٞ اىةَةظةاقف

(، ٗذةؤىة ةد ىةعةْةح اليارج٘ح الورطفلح علٔ االتقار للحاالخ الْاردٍ الٔ الوظرشفٔ الرعل٘وٖ التثت٘تطتزٕ 

مةيةٞةح طةة اىةثةٞةطةه0ٛ ظةاٍةؼةح   –اىَْاقشح ٍِ اىٍاقج االٌرال اىكمر٘نج ٍآب اتهإٌٞ اى هٗٓ ظٜ )اٌرال 

مةيةٞةح اىةطةة اىةثةٞةطةهٛ 0 ظةاٍةؼةح -اىَ٘طو( نئٍٞا ، ٗاىكمر٘نج ىٞاُ ٝاٌِٞ ـةيةٞةو ) قمةرة٘نآ ٍةكني

ميٞح اىةطةة اىةثةٞةطةهٛ 0 ظةاٍةؼةح  -ٗ اىكمر٘نج اَٝاُ قؼاً ٕاقٛ ) قمر٘نآ ٍكني   اىَ٘طو( ػض٘ا ،

ج٘دذقكٝه ّٖائٜ  اىَ٘طو( ػض٘ا  ٍٗشهفا ، ٗتؼك ٍْاقشح ٍٍر ٞضح قثو اىرقهٝه ٍْٗؽد اىطاىثح 

اـرظاص )اىرشفٞظاخ اىةَةهضةٞةح  سٌٗة اهجد ًاصز  ذقهٝه طاىثح اىكتيً٘ اىؼاىٜ ظهخ ٍْاقشح   

ٗاىًٌَ٘٘ )ٍقانّح طهائق ٍفرثهٝح ٍفري ح ىرشةفةٞةض /7/1001700اىثٞطهٝح( ًٝ٘ االشِْٞ اىَظاقف

(، ٗذؤى د ىعْةح اىةَةْةاقشةح  قاء اىَصقثٞاخ فٜ االغْاً ٗاىَاػى اى٘انقج اىٚ اىٍَرش ٚ اىرؼيَٜٞ اىثٞطهٛ

ميٞح طة اىثةٞةطةه0ٛ ظةاٍةؼةح اىةَة٘طةو(   –ٍِ اىٍاقج االٌرال اىكمر٘ن مَاه اىكِٝ ٍٖيٖو ٌؼك )اٌرال 

ٗ   ميٞح اىطة اىثٞطهٛ 0 ظةاٍةؼةح اىةَة٘طةو( ػضة٘ا ،-نئٍٞا ، ٗاىكمر٘نج ٌِٗ اٍعك اؼَك )  ٍكني

مةيةٞةح اىةطةة اىةثةٞةطةهٛ 0 ظةاٍةؼةح اىةَة٘طةو( ػضة٘ا   -اىكمر٘نج تاٌَح ػثك اى راغ اىثكناّٜ ) اٌرال 

.ج٘دذقكٝه ّٖائٜ  ٍٗشهفا ، ٗتؼك ٍْاقشح ٍٍر ٞضح قثو اىرقهٝه ٍْٗؽد اىطاىثح 
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0 فةهع هٌ٘ز طتالتن التثتدراًتٖضَِ تهّاٍط ذط٘ٝه اىَالماخ اىركنٍٝٞح ـانض اىؼهاق اٗفك اىكمر٘ن 

اىعهاؼح ٗػيٌ ذْاٌو اىؽٞ٘اُ فٜ ميٞح اىطة اىثٞطهٛ اـرظاص ظهاؼح تٞطهٝح اىٚ اىَاّٞا ظاٍؼةح 

 .ٕاّ٘فه ٗىَكج شٖه ٗاؼك

 برنامج تطوير المالكات

 

 

 

 

االؼٞاء اىَعٖهٝح( اطهٗؼرٔ اىٌٍَ٘٘ح -ظهخ ٍْاقشح طاىة اىكمر٘نآ اؼٍاُ ٍْٞه اؼَك  اـرظاص ) ٍكني 

“Development and Evaluation of Recombinant Outer Membrane Proteins I-

ELISA for Detection of Caprine Brucellosis” 

          School of Graduate studies (GSO) UPM,Malaysiaفٜ           7/1001702اىَ٘افق   

            

                        

 

 الطمبة المبتعثين
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 07/10    017    11  –12ميٞح اىطة اىةثةٞةطةهٛ قٗنج ذةكنٝةثةٞةح ىةية ةرةهج ٍةِ   -اقاً فهع اىرشهٝػ   

ٗافررؽد اىكٗنج اىٍةٞةكج ػةَةٞةك اىةنةيةٞةح االٌةرةال اىةكمةرة٘نج  دّرج ذدرٗث٘ح فٖ هثادئ الرحٌ٘ظ تؼْ٘اُ

ٗاىقٞد تاىكٗنج ػكق ٍِ اىَؽاضةهاخ اىةؼةيةَةٞةح ٗفةٜ ـةرةاً اىةكٗنج ٗوػةد اًرصار ر ٘ن الكٌاًٖ , 

 اىشٖاقاخ اىرقكٝهٝح ػيٚ اىَشانمِٞ. 

 دورات التعميم المستمر

 ترقيات

ذرقكً ػَاقج ميٞح اىطة اىثٞطهٛ تاىرٖاّةٜ 

( فزاص هحتوتد عتثتد ٗاىرثهٝناخ ىيٍٞك ) 

االٍهاع اىثٞطهٝح ، تَْاٌثح ذهقٞرٔ فهع 

اىؼيَٞح ىَهذثح ٍةكني ٍةرةَةْةٞةِ ىةٔ قٗاً 

  اىَ٘فقٞح ٗاىْعاغ.
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ػهع ٍ٘اضٞغ اىَشانٝغ اىثؽةصةٞةح ىةطةيةثةح اىةكمةرة٘نآ   /07/1    01  1ًٝ٘ االنتؼاء اىَظاقف  ذٌ 

ط ٞيٞاخ تٞطهٝح ىنو ٍِ اىطاىثح اَٝاُ غاٌّ ٗاىطاىثح ّاقٝح ؼاٍةك ٗاىةطةاىةة ٕةٞةصةٌ طةكٝةق ٗطةاىةة 

ٗلىل اٍاً ىعْح اىكناٌاخ اىؼيٞا اىةَةهمةىٝةح  اىكمر٘نآ اىطة اىثاطْٜ ٗاى٘قائٜ طكاً ظإه ؼٍِ ، 

فٜ اىنيٞح ، ٗقك ؼضهخ اىٍٞكج ػَٞك اىنيٞح ٗقائغ ػهع اىَشانٝغ ٗاتكخ ذ٘ظٖٞةاذةٖةا ٍٗةْةاقشةاذةٖةا 

  ىيَ٘اضٞغ اىَطهٗؼح.

 اقزار هشارٗع طلثح الدترْراٍ
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 حمقات دراسية

 

:القٔ تعف الردرٗظ٘ي ّطلثح الدراطاخ العل٘ا فٖ الكل٘ح  لقاخ دراط٘ح ّتاالذٖ  

 

 

 theفهع االٍهاع ٗاٍهاع اىكٗاظِ( تؼْ٘اُ " -)طثٞة تٞطهٛ فادٕ طل٘واى ُادٕ اىٍٞك  -1

biological aging effect of radiotherapy on the heart in breast cancer patients” 

 .07/10 017 12ًٝ٘ اىصالشاء  اىَ٘افق 

 

 

فهع االٍهاع ٗاٍهاع اىكٗاظِ ( تؼْ٘اُ "ؼٍاٌٞح  -)طاىة اىكتيً٘اطاهح عثاص اْٗب  اىٍٞك  -7

االٝشهٝنٞا اىق٘ىّ٘ٞح ٗاىَؼىٗىح ٍِ ػكٗٙ مًٞ اىَػ فٜ افهاؾ فهٗض اىيؽٌ ىيَضاقاخ اىؽٞ٘ٝح" ًٝ٘ 

 .07/10 017 12اىصالشاء اىَ٘افق  

 

 

 “فهع اى ٍيعح ٗاىنَٞٞاء اىؽٞاذٞح ٗاالقٗٝح ( تؼْ٘اُ  -)اٌرال ٍٍاػك اشزف صدٗق ال٘اص   اىٍٞك -0

 .07/10 017 /7ّثاخ اىكاذ٘نٓ" ًٝ٘ اىصالشاء اىَ٘افق 

 

 

فهع اى ٍيعح ٗاىنَٞٞاء اىؽٞاذٞح ٗاالقٗٝح( تؼْ٘اُ  –)ٍكني ٍٍاػكرًّق فارص عثد القادر اىٍٞكج  -/

 . 07/10  017  /7"اىراشٞهاخ اىكٗائٞح ىْثاخ اىؼام٘ه" ًٝ٘ اىصالشاء 

 

 

فهع اىطة اىثاطْٜ ٗاى٘قائٜ( تؼْ٘اُ "ٗتائٞح  -)طاىة اىكمر٘نآ طالم عثد اطواع٘ل  اىٍٞك  - 5

 ./07/1 01 11ٗػالض اىَاٝن٘تالوٍا اىثقهٝح اىَؽثح ىيكً فٜ ٍؽافظح ّْٞ٘ٙ" ًٝ٘ االنتؼاء اىَ٘افق 

 

 

فهع االٍهاع ٗاٍهاع اىكٗاظِ( تؼْ٘اُ "اٌرقهاء  -)طاىثح اىكتيً٘ رفل هْفق اطواع٘ل االٍّح  -2

 9" ًٝ٘ اىفًَٞ 7/17-1//7ىيؽاالخ اىَهضٞح فٜ اىطٞ٘ن اى٘انقج ىيٍَرش ٚ اىرؼيَٜٞ اىثٞطهٛ ٍِ 

01 07/1/. 

 

 

فهع اىرشهٝػ( تؼْ٘اُ "ذ٘وٝغ اىَ٘اق اىنهتٕ٘ٞكناذٞح  –)اٌرال ٍٍاػك ً٘شك صثحٖ ا ود  اىٍٞكج  -2

0 01 /1فٜ االظىاء اىَفري ح ىالٍؼاء اىكقٞقح ٗاىق٘ىُ٘ فٜ لم٘ن اىَاػى االٌ٘ق " ًٝ٘ اىصالشاء اىَ٘افق 

7/1/. 
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 قدم سنة

)اٌرال ٍٍاػك0فهع اىطة اىثاطْٜ ٗاى٘قائٜ( قكٍا ىَكج ٌْح  ٗاؼكج صفْاى ْٗطف هحوْد ٍْػ اىكمر٘ن 

 ىيرهفٞغ ىؽظ٘ىٔ ػيٚ شٖاقج اىكمر٘نآ  اشْاء اىفكٍح اىف ٍثهٗك.

 

 

0 فهع االؼةٞةاء ا الم فرحٖ الطائٖ االٌرال اىكمر٘نج   -2

اىَعٖهٝح ،  ػِ ٌ هذٖا اىؼيَٞح اىٚ ظاٍةؼةح مةيةٞةْةرةاُ 0 

 .ٍاىٞىٝا

فةهع اىة ةٍةيةعةح فدّٓ خالد ذتْفت٘تق االٌرال اىكمر٘نج   -1

ٗاىنَٞٞاء اىؽٞاذٞح ػِ ٌ هذٖا اىؼيَٞح اىٚ ظاٍؼح ماى ٘نّٞا 

 . اى٘الٝاخ اىَرؽكٓ االٍهٝنٞح

 

 

ٗضَِ تهّاٍط ذكنٝة اىَالماخ اىركنٍٝٞح ى٘وانج اىرؼيٌٞ اىؼاىٜ ٗاىثؽس اىؼيَٜ اىقٚ اىٍاقج 

 اىركنٍِٝٞ ؼيقاخ قناٌٞح  اٌرؼهاضٞح ىْشاطٌٖ ٗماالذٜ:
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شنه ٗذقكٝه اىٚ آتٖ طع٘د الدٍْٗ جٖ ٍْػ اىٍٞك نئًٞ ظاٍؼح اىَ٘طو االٌرال اىكمر٘ن  -1

 ػكق ٍِ اٌاذمج اىنيٞح ٌٕٗ مو ٍِ

 أ.د. هحود ا ود ًج٘ة الشاُزٕ

 أ.د. طف٘اى عثد العشٗش دتدّب

 أ.د. هٌ٘ز طالن طَ

 أ.د. صالح هِدٕ  ظي

 

ٗلىل ىَشانمرٌٖ فٜ ىعاُ ذظؽٞػ اـرثان اىن اءج 

  الف هثزّك.فٜ ٍاقج اىيدح االّنيٞىٝح تعاٍؼرْا 

  

 

 

 

 
 

 شكر وتقدير

 

 

ٍْػ اىٍٞك ٗوٝه اىرؼيٌٞ اىؼاىٜ ٗاىثةؽةس  -7

اىؼيَٜ االٌرال ػيٜ االقٝة شةنةه ٗذةقةكٝةه 

اىٚ أ.ق. ٍْٞه ٌاىٌ اىثكناّٜ ٗلىل ىةيةعةٖة٘ق 

اىَثمٗىح فٜ ذ قك ؼٍةِ ٌةٞةه االٍةرةؽةاّةاخ 

اىْٖائٞح فٜ اىعاٍؼاخ ٗاىنةيةٞةاخ ىةيةكٗنٝةِ 

-7/17االٗه ٗاىةةصةةاّةةٜ ىةةيةةؼةةاً اىةةكناٌةةٜ 

7/10. 

 الف هثزّك
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 تقويم بحوث

قٌٞ األٌرال اىكمر٘ن اٌاٍح اتهإٌٞ ػىاٗٛ )ٍؼاُٗ اىؼَٞك ىيشؤُٗ اىؼيَٞح ٗاىطيثح( تؽ٘ز 

  -ػيَٞح ٍْش٘نج فٜ اىَعالخ اىؼاىَٞح اىراىٞح :
1– Reproduction in Domestic Animals.

2– Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences. 

3–  Journal  of  Advance Veterinary Research. 

4-  International Journal of Biochemistry and Biotechnology. 

5- Iranian Journal of Applied Science (IJAS).

 

 منحة الطمبة 

توزٌع منحة الطلبة  21140108كلٌة الطب البٌطري ٌوم االربعاء المصادف قامت عمادة 
والمخصصة  2113لسنة  12,11,11الف دٌنار للطالب شهرٌا عن االشهر  111والبالغة 

 .من قبل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 
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ضمن مادة التطبٌق البٌطري تم فً المستشفى التعلٌمً 0 كلٌة الطب البٌطري فحص وعالج العدٌد 

 وكما ٌأتً: 3102–كانون االول من االصابات المرضٌة لمختلف الحٌوانات الحقلٌة لشهر 
 
حالة توزعت فً الخٌول ( 011)التً تم فحصها وعالجها الطب الباطنً بلغت حاالت  -0

والجاموس واالبقار والعجول واالغنام والماعز وشملت االصابات الجرب والنقص الغذائً وسوء 
الهضم ومتالزمة الجسم الغرٌب والحمى القالعٌة والنفاخ وحموضة الكرش والتهاب المفاصل 

 وذات الرئة وتعفن االظالف والتهاب االمعاء والمعدة والخمج بالطفٌلٌات .
 
حالة ( 57فرع الجراحة وعلم تناسل الحٌوان )بلغت عدد الحاالت التً تم فحصها وعالجها فً -2

توزعت فً الجاموس واالبقار واالغنام والماعز والقطط وشملت التهاب الرحم واالجهاض وفحص 
الحمل وفحص الحمل باستخدام السونار والمناورات التولٌدٌة واحتباس المشٌمة وعملٌات قٌصرٌة 

 وعملٌات فتح كرش وعالج الجروح والكسور.
 
         فرع االمراض وامراض الدواجـــــــــن بلغت عدد الحاالت التً تم فحصها وعالجها فً  -3
حالة توزعت فً الدجاج والحمام والدٌك الرومً والكناري ودجاح هندي وطٌور الحب ( 021)

وشملت االصابة بمختلف االمراض منها النٌوكاسل والتهاب االكٌاس الهوائٌة ونقص الفٌتامٌنات 
وسوء التغذٌة وامراض تنفسٌة مزمنة والتهاب امعاء وطفٌلٌا خارجٌة والتهاب االٌشٌرٌشٌا 

 القولونٌة.

  بحوث منشورة

 

 
 

 قام بعض التدرٌسٌن بنشر بحوثهم فً مؤتمرات عالمٌة وكاالتً:
فرع الصحة العامة البٌطرٌة( بحث بعععنعوان  -)استاذ مساعد منتهى غازي حسن الدكتورة 

 ”Detection of E.coli O157:H7 from local beef meet products and 

poultry meat products in duhok province markets using 

conventional culture and PCR” 

 

 .XVIth International Congress on Animal Hygiene”,2013,Chinaفً المؤتمر 

 التطبيق البيطري
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 حصلت مكتبة الكلٌة على مجموعة من الكتب والمراجع العلمٌة االتٌة:
 المجالت العربٌة: -0
 
 2113                  6العدد              24المجلة علوم الرافدٌن           مجلد  -1
 2113                22مجلة كلٌة المأمون                                   العدد  -2
 
 المجالت االجنبٌة: -3
 
 

1– principles of Toxicology   By Walker. 
2– Vet.Medicin in the Enviroment  By Crane. 
3- Prions   By Soto. 
4- Target organ Toxcisity. 
5- Tumors Antigens Recognized By Stauss. 
6- Animal Assisted Therapy    By chandler. 
7- Metabolic Regulation in Mammals. 
8- Cell I maging  By Stephens. 
9- Programmed Cell Death . 
10-Forensic science . 
11- Pathobiology of ocular Disease. 
12- Immunobiology. 
13-Textbook of Biochemcitry. 
14- Medical Primatology. 
15-Knits Forensic Patholology. 
 

 جديد المكتبة
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فرع الصحة —تتقدم عمادة كلٌة الطب البٌطري بالتعازي القلبٌة الى السٌدة هبة صالح الدٌن )مدرس  
 العامة البٌطرٌة ( لوفاة زوجها سائلٌن المولى ) جلة قدرته ( أن ٌدخله فسٌح جناته .

 

 ذصدر عي                                                                 ذصو٘ن ّذٌف٘ذ        

 عوادج تل٘ح الطة الث٘طزٕ/                                                 لجٌح العالقاخ ّاالعالم

 جاهعح الوْصل                                                                فٖ الكل٘ح     

 

 االشزاف                                                      الظ٘دج تزاء درٗد الْذار         رئ٘ظا           

 أ.د. اًرصار ر ٘ن الكٌاًٖ                                           الظ٘دج رًا عًْٖ  فزج          عضْا  

 أ.د. اطاهح اتزاُ٘ن عشإّ                                         الظ٘د خضز ا ود هحوْد       عضْا  

 أ.م.د. ظافز هحود عشٗش                                             الظ٘د أ ود ًْسد ذْف٘ق         عضْا     

 الظ٘د  هحود ثاهز ش٘د         عضْا                                                                            

 الظ٘د علٖ قادر خضز           عضْا                                                                          

                                                                           

 تعازي

 


